RELAÇÃO DE MATERIAL – 2019 – 2ª EM




Apostila POSITIVO: 04 volumes com caderno de atividades . Encontra-se na PAPELARIA LÁPIS DE
COR (não é permitido o uso de apostilas de anos anteriores, como consta em contrato de matrícula 15ª e
16ª cláusula).
Apostila do Positivo de Espanhol – volume anual
Livros de Literatura:
O DEMÔNIO FAMILIAR - José de Alencar
QUARENTA DIAS - Maria Valéria Rezende
NEGRINHA - Monteiro Lobato
DOM CASMURO – Machado de Assis







CADERNOS (para 16 matérias)
Material de uso pessoal – lápis, caneta, borracha, transferidor, compasso, régua.
1 pasta com elástico
01 pacote de papel sulfite A4 com 500 folhas (entregar no 1º. dia de aula)
1 avental branco manga longa

Materiais que serão adquiridos no Colégio no início do ano letivo:
Livros da Escola da Inteligência;

O uso diário do UNIFORME é obrigatório, não sendo permitidas variações no mesmo.
(Verificar o que consta no contrato 2019):
1. Do uniforme
1.1 É obrigatório em todas as atividades escolares.
1.2 O uniforme será comercializado na
 Papelaria Lápis de Cor
 Loja Star Baby – Rua Dr. Munhoz da Rocha 1065, sala 01- Fone: 99609-4083
 Casa dos uniformes (Maringá) www.casadosuniformes.com.br
1.3 UNIFORME NOVO da Imaculada Rede de Educação – (2019 não será obrigatório) Somente
para quem adquirir o uniforme por necessidade.
Obs.: O uniforme OFICIAL da Escola é produzido pela Casa dos Uniformes, não sendo
permitida sua reprodução por terceiros (PIRATARIA é crime e está sujeita às sanções legais).
 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:
 Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome e a série do estudante.
 No decorrer do ano, o professor poderá solicitar outros materiais.
 O material escolar será de uso e responsabilidade do estudante.

Início das aulas: 04/02/2019 - Horário: 7h 10min às 12h 18min

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Rua Antônio Ostresnki, 272 – Apucarana– PR – Brasil – 86800-200– (43) 3422-0551 . www.glorinha.g12.br
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMACULADA REDE DE EDUCAÇÃO

